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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

   )2(!! دةـــة واعـــــة أصيلـــــــأم

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

     
 

 

 !!أنوار أمتي ساطعة: سادسا
,  وأش�ق بلغ�ها ال��"املة ال��!ام ة ال����رة , ��اول�ن إ�فاء أن�ار أمة س�ع على م� الع��ر 

 .ال���اك1ة مع ال/مان وما تأتي +ه العق�ل

ولهCا تB< , وه� اللغة الع�A ة , و@?�ه<ف�ن م> أجل ذل8 ال�عاء ال�او7 ل��اثها وع�اء رم�زها 
وخال ة م> ق<رات ال�فاعل والL ام , الBائ�ة ش�سة ض< اللغة لHلG أج ال ت��هF +أنها +ال جCور  ال��الت

 .ب<ورها ال�Oار7 ال"ام> فNها

�1ع وت1Lع وتH!ع ل�> �Oللها و@�ه�ها , ی�@<ون أج اال ذات أم ة عال ة ب��اثها وجهل م�وع +أصلها �ف
 .أم�ها وت!"� ذاتها وتعاد7, +أن علNها أن ت�ارب ه�@�ها 

 م> تN!B< الع<ی< م> أب!ائها !V�ال�امعة +إف!اء األمة ت Yفي األم� أن الق� Z@والغ� , �N[ع�وأهل�هF لل
ل"ي ُی!B/ ال]�نامج الالزم لق�ع األج ال ع> معN!ها ال�Oار7 وثقاف�ها , ع> أج!<اتها ال�عاد�ة ل�ج�دها 

 .?ام ةاإلن?ان ة ال_�@ة +الF L واألف"ار وال�عاني ال�ع̂� ة ال

ولهCا تB< أب!اء األمة األح�ار ��Hض�ن ح�Aا م��اصلة ض< هCه اآلفات الع<وان ة ال���ال<ة وال��!ام ة 
وال�ع]�N , وال?اg ة لل�f م> e �ة الع�وAة والdع� األصNل واللغة وال<ی> , كالعف> في ال�اقع الع�Aي 

 .الع<واني ع�ا �� +�لة ألمة الع�ب

و@�فاخ�ون +الف�قة وال�Cه] ات وال�ائh ات , ه�@ة الع�وA ة ومفه�م األمة ف�B<هF ی!"�ون ال��! ة وال
ال ت�i على اإلع��ام +B]ل , وما ی��ل بها م> ت�ص فات وت?� ات ت<م�N@ة , والعdائ�@ات والق]ل ات 

 .ال��> واألمة وال<ی>

 Fه���عات!ا الCی> ی!"�ون ذاتهF و@عادون ه�@Bم> أم� أب!اء الع<ی< م> م ZBل ه , وتع�ا ��ن +��B1�و@
<Nع�أج Fب�ج�ده <Nاآلخ�@> م> ال�امع FهNعل. 

 " حZ ال��> م> اإل��ان" فأی> 

 ؟"إع����ا +B]ل هللا ج� عا وال تف�ق�ا" وأی> 

 !!وAال أث� سل�mي في ح اة ال�d1 ال��ه�ن +إرادة أع<ائه, إنها أض� م�Bد 1gارات +ال مع!ى 

 
 !!األّمة صارت أّمة: سابعا

 .وأّمة ن"�ة وال!"�ة تi�1 ع> صفات, �فة والُ�ع�َّف ی�1عه حال األّمة مع

يحاولون إطفـاء أنوار أمة سطعت  
وأشرقت  , على مر العصور  
لة المتنامية  بلغتها المتكام

المتواكبة مع  ,  المتطورة  
.الزمان وما تأتي به العقول

ويستهدفون من أجل ذلك  
الوعاء الحاوي لتراثها وعطاء  

وهو اللغة العربية  , رموزها  

الحمالت الجائرة شرسة ضد اللغة  
لخلق أجيال تتوهم بأنها بال جذور  

وخالية من قدرات التفـاعل  , 
لكامن  والقيام بدورها الحضاري ا

فيها

أبناء األمة األحرار يخوضون حربا  
متواصلة ضد هذه اآلفـات  
العدوانية المتوالدة والمتنامية  
, كالعفن في الواقع العربي  

والساعية للحط من قيمة العروبة  
, والشعر األصيل واللغة والدين  

والتعبير العدواني عما يمت  
بصلة ألمة العرب

تعجب من أمر أبناء العديد من  
مجتمعاتنا الذين ينكرون ذاتهم  

ويتبجحون  , ويعادون هويتهم  
بما يمليه عليهم اآلخرين من  
الطامعين بوجودهم أجمعين

  )297( سـواهـــــا ومـا
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وحN!�ا ت�ّ�ل إلى ن"�ة أخCت تi�1 ع> صفاتها , فاألّمة الُ�عّ�فة mان أح�الها واض�ة وزاr ة 
 .ف�قهق�ت إلى غاب� األزمان ال�عّ�فة +أل, ال�فق�دة 

 !!أ7 أن األّمة إلنغ�اسها +ال!"�ة فق<ت أدوات تع�@فها

والفاعل األمF ال�عّ�فة , فهي مفع�ل بها , م!��Aة ساك!ة جام<ة ت?�هل8 ما ت!�Bه األمF األخ�Y  وأّمة
 .+إن�اجها وق<رتها على ال? ادة اإلق��اد�ة والعل� ة وال_قا^ ة

 !!أض� أّمة جهل, األّمة الُ�ع�فة +إق�أ 

 !!األّمة الُ�ع�فة ب!�ر صارت أّمة نار

 !!ال أح< األّمة الُ�ع�فة +أح< غ<ت أّمة

 !!األّمة أم? أّمة

 !!فالُ�عّ�فة ت��ل إلى ن"�ة

�ابm اب إلى� !!وال"

وص�ت األّمة ی��دد في , وtس�ل�ف ح اة ال!"�ة , وخلع أدوات تع�@فها , أّمة ت!ّ"�ت لCاتها وج�ه�ها 
 .و@��?8 به�@�ها, م?امعها 

 !!أّمة أع�ف ال تع�ف

 !!أّمة إق�أ ال تق�أ

 !!األّمة ته�ة 

 !!ألّمٍة أن ت"�ن األّمةفهل 
 

 !!أمة العلم بال علم: ثامنا
و@�ه�ها أع<اؤها +أنها , ع!<ها m!�ز ال�عارف ف�غفلها , أم�!ا �ق�لها الBهل والعلF ف�ق vه�رها م���ل 

 .أمة م�Hلفة م�أخ�ة عاج/ة علNها أن ت�1ع وت1Lع

�انفCخائ�ها ال�Oار@ة نائ�ة ف�ق رف�ف اإله�ال واألم ة وال�OلNل وال]ه. 

وجهابCة عل�م ال , وفي م?�Nتها عق�ل مع̂� ة أل�y ة فCة , أم�!ا م> أغ!ى األمF +��روثها ال_قافي 
Fع!< +اقي األم Fل لهN_م. 

وق< حقG , الBهل ال��وع ألج الها ب��اثها اإلن?اني ال�!�N , والعلة األساس ة الفاعلة في حاض� األمة 
ووج<ت!ا ت� م��قة ال��اث وال�عاص�ة على م<Y عق�د في ,  أع<اؤها أه<افهF +ع/ل أب!ائها ع> ج�ه�ها

 <@�dها, الق�ن العH@ع> تأر Yت�اثها وت!أ C[!ها أن تNاألج ال +أن عل  .ح�ى ت�ه�

أن ُت?لخ األمة ع> ماضNها وتO ع في حاض�ها وال , وmان اله<ف م!C ب<ا�ة الق�ن الع�d@> وما ق]له 
نBاز تF إس�ه<اف م�ت"/ات وج�دها الق�@ة وهي ال<ی> واللغة والdع� ول"ي ی��قG هCا اإل, تف"� +�?�ق]لها 

وت�d<ت األقالم لله�Bم على لغة الOاد وته� { دورها , وA��جZ ذل8 تأس? األح/اب ال�|دی!ة , 
�ها N�ها وأه�� e ضعافtها , و�وما فNها م> ق<رات و�اقات , ووصفها +�ا ه� سل]ي وم!اه~ ل�L ق

 .الع��ر ال�ي ت"�ن فNهاتع]�N@ة م��اك1ة مع 

األّمة الُمعرّفة كانت أحوالها  
وحينما تحّولت  , واضحة وزاهية  

إلى نكرة أخذت تبحث عن  
فتقهقرت  , صفـاتها المفقودة  

إلى غابر األزمان المعرّفة بأل

بة ساكنة جامدة  أّمة منصو 
, تستهلك ما تنتجه األمم األخرى  

والفـاعل األمم  , فهي مفعول بها  
المعرّفة بإنتاجها وقدرتها على  
السيادة اإلقتصادية والعلمية  
والثقـافية

, أّمة تنّكرت لذاتها وجوهرها  
, وخلعت أدوات تعريفها  

وصوت  , وإستلطفت حياة النكرة  
, األّمة يتردد في مسامعها  

ك بهويتهاويتمس

أمتنا يقتلها الجهل والعلم فوق  
عندها كنوز  , ظهورها محمول  

ويوهمها  , المعارف فتغفـلها  
أعداؤها بأنها أمة متخلفة متأخرة  
عاجزة عليها أن تتبع وتقبع

العلة األساسية الفـاعلة في حاضر  
الجهل المروع ألجيالها  , األمة  

وقد  , بتراثها اإلنساني المنير  
أهدافهم بعزل    حقق أعداؤها

ووجدتنا  , أبنائها عن جوهرها  
تحت مطرقة التراث والمعاصرة  
على مدى عقود في القرن  
العشرين  

كان الهدف منذ بداية القرن  
أن ُتسلخ  , العشرين وما قبله  

األمة عن ماضيها وتضيع في  
, حاضرها وال تفكر بمستقبلها  
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ف�F ت?�@G الCی> إن�لق�ا في إ+ادة , أما الdع� فأن الهB�ة عل ه mان ش�سة +إسF ال�<اثة وال�B<ی< 
وما هF إال ص<Y لآلخ�@> وع> ق�< أو غ�N ق�< قاتل�ا الdع� , وت��@لهF إلى رم�ز , الع��د الdع�7 

 .+ه ل> ی<وم إلى حN>وما جاؤوا , فأصاب�ه +أض�ار حOار@ة فادحة , +الdع� 

ألن فNها �اقات ح�N@ة قادرة على ب!اء ذاتها , ول> ی��V> أع<اء األمة م> ت<م�N دی!ها ولغ�ها وشع�ها 
 .وتأهNل م�ض�عها لل� اة ال��ة ال�عاص�ة

 !!ودور ال<ی> واللغة والdع� في ص انة وج�دنا الع/@/؟, فهل ل!ا أن نع�ف ت�اث!ا وe �ة أم�!ا 
 

 !!مَّة ولْيَسْت أَمهإّنها أ: تاسعا
�فاعل معها وفقا ل�ؤ@�ه على أنها ��ع أم�ه وره> ی<�ه , أم�!ا أمة وال1ع~ ی��ه�ها و@�?]ها أَمه Nف ,

 .^ �لي علNها ما ی�@< آمال +أنه س ف�ز بها و@?�ع]<ها

وما ت�V> أع<اؤها م!ها مه�ا حاول�ا أن , وق< م�ت األمة +��وف أش< ق?اوة م�ا هي عل ه ال�Nم 
 م!ها ق�Y م�ع<دة إح�ل أراضNها وحاول أن , ل�Hها م> ذاتها و@�Bدونها م> ه�@�ها �?!V�ا ت�ف

 .تف�ض ثقاف�ها علNها

, األمة فNها �اقات حOار@ة أصNلة م�روثة وم]Cورة في m انها وم!غ�سة في ن�@ات خال�ا أب!ائها 
ادتها وت��اصل في م?�Nتها ال�ي ت?]�ها وت"�ن وت�قG إر , وت�ف�ح رغF الق�اه� والعاد�ات وتBا+ه ال��<�ات 

 .وت��ثZ إلى األمام

 <@�dوالع �dاسع ع�وهي في تق<م م��Oد , فاألمة أك_� ق�ة وتق<ما ووg ا وثقاف�ها م!ها في الق�ن ال
 .وtق<ام م|م> +NV!�نة م�ف��ة ذات e �ة إن?ان ة سا�عة

وت��اصل في , فاألمة أق�Y وأرقى  ,وما هF إال في غفل�هF ی���1Hن , وال��dائ��ن ی�ون غ�N ذل8 
 .صع�دها إلى حiN مقامها ال7C ی��افG وما فNها م> ال�اقات والق<رات

إن الCی> ی�!اول�ن م�ض�عات ی]_ها أع<اء األمة و@!�dونها +ق<رات ت?�@L ة عال ة ذات آل ات نف? ة 
بل ما ُی�اد لها أن ت]<و عل ه ,  إن�ا �?اه��ن ب�أكN< رؤ@ة أع<ائها وال ��_ل�ن حL ق�ها, وتأث�Nات عا�h ة 

 .وmأنها ضy فة وم?�ع]<ة م> اآلخ�@>

�ق]ل +اه� وع�اء ?�+ �d1Nة ل gرة ال�ا�!�إن ن��ة م�ای<ة إلى األج ال ال�اع<ة وال�اقات ال�ع̂� ة ال�
 .فال ب< لهCه ال�اقات أن ت�ف�ح وت�رق وتع�ي ث�ارها ال�Oار@ة األصNلة, زاه� 

�Bاوزها وت<وسها +أق<ام , وفي دور ال�"ّ�ن األكN< , إنها أمة س�"�ن �وما هCه األخ�ار إال ت�<�ات س
 .أج ال إلى ج�ه�ها ت?عى وت�وم

 !!ال�ي ل> ول> ته�ن مه�ا حاول الغاش��ن , إنها أم�!ا 

�N!ان م mفارفع�ا را�ات أمة ذات أن�ار ورسالة و!! 
 

 !!العرب  األمم مصالحها أوال إال أمة: عاشرا
, ال�ي تع!ي ال�فا� على ال? ادة وتأمN> حاجات الdعZ , س اسات ال<ول م]! ة على م�ال�ها 

<N� .وال�أكN< على م�ادر الق�ة وال�اقة والق<رة على ب!اء ال" ان ال��!ي ال���اس8 ال�

ها ل"ي ی�ق�m Y ان, وال<ول ت�فG على م�اد دس��ر@ة ت�اف� على م�ال�ها وت�Aي األج ال علNها 

ولكي يتحقق هذا اإلنجاز تم  
ا  إستهداف مرتكزات وجوده

القوية وهي الدين واللغة  
والشعر  

لن يتمكن أعداء األمة من  
, تدمير دينها ولغتها وشعرها  

ألن فيها طاقـات حيوية قـادرة  
على بناء ذاتها وتأهيل  
موضوعها للحياة الحرة المعاصرة

هل لنا أن نعرف تراثنا وقيمة  
ودور الدين واللغة  , أمتنا  

والشعر في صيانة وجودنا  
!!العزيز؟

األمة أكثر قوة وتقدما ووعيا  
وثقـافتها منها في القرن التاسع  

وهي في تقدم  , عشر والعشرين  
مضطرد وإقدام مؤمن بكينونة  
متفتحة ذات قيمة إنسانية  
ساطعة

إن نظرة محايدة إلى األجيال  
الصاعدة والطاقـات المعرفية  
المتنورة الواعية ليبشر بمستقبل  

ذه  فـال بد له, باهر وعطاء زاهر  
الطاقـات أن تتفتح وتورق  
وتعطي ثمارها الحضارية األصيلة

التي لن ولن تهون  , إنها أمتنا  
!!مهما حاول الغاشمون

فـارفعوا رايات أمة ذات أنوار  
!!ورسالة وكيان منير

سياسات الدول مبنية على  
التي تعني الحفـاظ  , مصالحها  

على السيادة وتأمين حاجات  
صادر  والتأكيد على م, الشعب  
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 .وت��اكZ مع ال��<�ات ال�ي ت�اجهها وت!��� علNها

أما إذا ن��ت في , ول� درسَ س اسة أ�ة دولة فل> تB< ف�قا �N[mا في ال?عي ل�أمN> م�ال�ها 
و@ع�ل على , فأنها ت�فاوت في ن��تها لل? اسة والقلNل م!ها �Oع م�ال�ه أوال , س اسات دول الع�ب 
Zعdحاجات ال <Nتأم. 

وZ[?A هCا ال?ل�ك أصابها , بل تأمN> م�الح أع<ائها , س اساتها تأمN> م�الح اآلخ�@>  فال?ائ< أن
 .وما تd yه شع�ب ال�!�قة م> قه� وح�مان, ما تعان ه م> ال�<اg ات 

 فهل وج<تF دولة ع�A ة ت�"لF ع> م�ال�ا أوال؟

 هل وج<تF دولة ع�A ة تف"� +L �ة ال��ا�> وحق�قه؟

ألن , ونق�ل نعF إن ال? اسة في دول!ا ته�F +��الح ال��> وال��ا�!N> م> ال�عZ أن نZNB ب_قة 
 Zعdن ض< ال�"�وأك_�ها ت?عى , مع�F ال<ول فNها ث�وات وق<رات و�اقات ل"!ها ت]<دها وت?�Hها ل

وت?�H<م ال]ه�ان , وtن�ا ال�<م�N وال�Hاب دی<نها , وال ت�Nل إلى ال]!اء واإلع�ار , ل���@ل ال!ع�ة إلى نق�ة 
وأص�1 ال�Nم أك_�ها ت�علل +ال<ی> وت��� ه ل �Vن ال?]Z ال�حN< , الOالل سالحا لل!Nل م> ال��ا�!N> و 

 .ول�عفي نف?ها م> ال�?|ول ة وال�?اءلة, ل�ا ���ل 

��عات!ا س اس ة +��ة Bل�ن أم�رنا جهلة , إن العلة في م��ال �فقه�ن +ال? اسة إال ال?لZ , ألن الCی> ی
 .و@���ل�ن إلى ذئاب مCؤوAة ت��س< ال"�اسي ح�ى ال��ت, ى أب!اء ال��> وال!هZ والع<وان عل

 !!فع!<ما نف�ز +?اسة �ف"�ون +��الح دول!ا وشع]!ا س!"�ن 

<Nهات أن نأتي +قائ< أمNوه!! 

�اب , والHالصة أن األمة ت1قى mة وح�ف و�لm فهي أمة , Zاع��ال Y>��ولهCا فهي خال<ة وت
<N[وتف�ز ب!�� م Zوال!�اك. 

وع<م ق<رة على وعي حL قه!ا وt+�ار ج�ه�ها ال?ا�ع , والCی> ی��ه��ن غ�N ذل8 لفي ضالل وAه�ان 
 .ال�هاج

  .وت<وس على ج�اجF الق�ون +?!ا+8 أن�ارها ال�ع̂� ة ال��dقة, وعاش أمة ت��<Y ال<اء واألع<اء 

القوة والطاقة والقدرة على بناء  
الكيان الوطني المتماسك  
المتين

هل وجدتم دولة عربية تتكلم  
عن مصالحا أوال؟
هل وجدتم دولة عربية تفكر  
بقيمة المواطن وحقوقه؟

معظم الدول فيها ثروات  
وقدرات وطاقـات لكنها  
تبددها وتسخرها لتكون ضد  

وأكثرها تسعى لتحويل  , الشعب  
وال تميل إلى  , عمة إلى نقمة  الن

وإنما التدمير  , البناء واإلعمار  
والخراب ديدنها  

إن العلة في مجتمعاتنا سياسية  
ألن الذين يتولون أمورنا  , بحتة  

ال يفقهون بالسياسة إال  , جهلة  
السلب والنهب والعدوان على  

ويتحولون إلى  , أبناء الوطن  
ذئاب مذؤوبة تتوسد الكراسي  
حتى الموت

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa297-060421.pdf   

 ***   ***   ***  

 كة العلوم النفسية العربيةشب

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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  على الويب18من التأسيس و    21 الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من اإلنجازات 18... عامــــا من الـــكدح 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa297-060421.pdf 

